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INTERPRETACIÓ DE GRÀFIQUES EN COORDENADES CARTESIANES 

 

 

Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 

Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és treballar les coordenades cartesianes en el pla 
mitjançant quatre situacions diferents. 

Descripció de l’activitat 
Per tal de portar a terme aquest recurs, cal que l’alumnat conegui el funcionament de la 
representació de punts en el pla mitjançant coordenades cartesianes. 
El recurs està format per quatre activitats en què cadascuna treballa les coordenades 
cartesianes en situacions diferents. 
La primera activitat mostra set membres d’una família i l’alumne ha de ser capaç de relacionar 
cada persona amb el seu punt corresponent del gràfic que hi ha a sota, tenint en compte les 
variables edat i alçada. 
Val a dir que la idea d’aquesta activitat és originària del llibre El lenguaje de funciones y 
gráficas, de Shell Centre for Mathematical Education. 
En l’activitat 2, es representa gràficament el trajecte i el temps que triguen cinc dels alumnes 
d’un institut. L’alumnat ha de respondre les preguntes i completar els espais en blanc que 
apareixen en els dos exercicis proposats. 
L’activitat 3 mostra què fa un ciclista per anar d’un poble a un altre. L’alumne també ha de 
respondre un seguit de preguntes i completar unes frases a partir de la gràfica. 
Finalment, l’activitat 4 mostra les temperatures reals que hi va haver en un dia del mes d’agost 
en quatre localitats de la província de Girona. Consta de dos exercicis: un amb preguntes 
referents a les quatre gràfiques i l’altre treballa el concepte d’amplitud tèrmica diària, també a 
partir de les dades donades. 

Recursos emprats 
Per portar a terme aquest recurs, només cal el document de treball adjunt. 

Aspectes didàctics i metodològics 
Es recomana que les quatre activitats es treballin a l’aula i la millor idea és que els alumnes ho 
facin en grups de dues persones. 
Les quatre activitats estan ordenades de menor a major dificultat, ja que en l’activitat 1 es 
tracta simplement de saber associar cada persona amb el punt corresponent, segons l’edat i 
l’alçada, sense haver-hi unitats en els eixos; en l’activitat 2, es tracta d’interpretar coordenades 
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cartesianes de punts i aquí sí que hi ha unitats en els eixos. A més, hi ha alguna pregunta 
referent a velocitats, informació que no es veu a simple vista en el diagrama. 
En l’activitat 3, s’incrementa lleugerament la dificultat per dos motius: tots els punts estan 
enllaçats mitjançant una gràfica contínua i, dins del mateix gràfic, l’alumne ha de saber 
interpretar que el ciclista està aturat durant dues hores i hi ha una hora en què recula, és a dir, 
hi ha una hora en què s’allunya del poble B, destí al qual vol arribar. En aquesta activitat, 
també hi ha preguntes relatives a velocitats on la seva interpretació no es veu a simple vista en 
el gràfic. 
En l’activitat 4, cal interpretar coordenades cartesianes de punts de quatre gràfiques, en lloc de 
només una com en el cas anterior, la qual cosa dificulta lleugerament la recerca d’informació 
dels punts. A més, s’introdueix un nou concepte que l’alumne ha de comprendre per poder 
completar el segon exercici de l’activitat. 
En les activitats, hi hauria d’haver l’espai suficient per a respondre a tot el que es demana. 
En l’apartat de documents per al professorat hi ha un annex on es mostren les dades que 
s’han fet servir per a la construcció de les gràfiques de les activitats 3 i 4. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Les quatre activitats proposades s’adrecen a l’alumnat de segon curs d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
Les activitats 2 i 3 poden ser treballades amb conceptes bàsics de cinemàtica, en el camp de 
la física, i l’activitat 4 es pot complementar a l’assignatura de ciències amb altres temes lligats 
a la meteorologia. 

Documents adjunts 
Guió de treball per a l’alumnat: MA_interpretacio_grafiques_coordenades_cartesianes.pdf 
Annex per al professorat, amb les dades utilitzades en les activitats 3 i 4 del recurs: 

MA_annex_interpretacio_grafiques_coordenades_cartesianes.doc 
 


